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  การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักท่ีสำาคัญประการหนึ่งของสถาบัน
อุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้ความสำาคัญและ
ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับภารกิจด้านการจัดการศึกษา
และภารกิจด้านการวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจากการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทาง
วิชาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกไปสู่สังคมด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาของคณะให้เป็นท่ียอมรับและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการรวมถึง
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  ในปีงบประมาณ  2557  ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานบริการวิชาการ
ทั้งสิ้น 37 โครงการและ 1 แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งผลการดำาเนินการดังกล่าวประสบความสำาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำา
รายงานสรุปการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำาปีการศึกษา 2557 ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้  
ท่ีได้จากการบริการวิชาการและเป็นแนวทางในการดำาเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยอันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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อาจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2557

ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและชาวบ้าน จำานวน 30 คน

แป้งโดว์เป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีที่นำามาผสมเกลือ สีและ
กลิ่น  มีความเหนียวนุ่ม สามารถนำามาปั้นทดแทนดิน

น้ำามันได้ดี ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายและมีความนุ่ม ขึ้นรูป 
ได้ง่ายกว่าดินน้ำามัน จึงเหมาะสำาหรับใช้ประกอบการสอนศิลปะเด็ก 
เพ่ือฝึกหัดให้เกิดการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กเล็กและ
สามารถนำาผลงานท่ีปั้นแล้วมาอบแห้งและตกแต่งสีเพื่อเป็น

ผลิตภัณฑ์สำาหรับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้ดี ข้ันตอน
การเตรียมไม่ซับซ้อนและสามารถทำาใช้เองภายในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่าย
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ในครัวเรือนได้ ข้อดีของแป้วโดว์ คือ ปลอดภัยจากสารเคมี เหมาะสำาหรับการส่งเสริมให้เด็กปั้นผลงาน
ตามจินตนาการ ข้อเสียของแป้งโดว์ คือ อายุการเก็บรักษาสั้นประมาณ 1-2 เดือน แป้งโดว์สามารถ
ขึ้นราได้เนื่องจากส่วนผสมเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์



 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตแป้งโดว์เป็นโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีแก่ชุมชน ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีมุ่งเน้น
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้ครอบคลุมถึงการ
บรรยายและสาธิตการทำาแป้งโดว์เพ่ือใช้สำาหรับงานป้ันและการ
ผลิตผลิตภัณฑ์หรือผลงานจากแป้งโดว์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวิธีการผลิตแป้งโดว์และผลิตภัณฑ์จากแป้งโดว์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 
3. เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
การวิจัย

1. วิธีการผลิตแป้งโดว์และผลิตภัณฑ์จากแป้งโดว์  
2. วิธีการทำาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแป้งโดว์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวิธีการผลิตแป้งโดว์และผลิตภัณฑ์จาก
แป้งโดว์
2. เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป
3. สามารถนำาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  นวลมีศรี

อาคารเอนกประสงค์ วัดดอนสาลี ตำาบลดอนใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2557

ชุมชน ชาวบ้าน จำานวน 30 คน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
และการ ส่ือสารข้ อมู ล ได้ เ ข้ ามามี ส่ วน

สำาคัญเป็นอย่างมากสำาหรับชุมชนและสังคมต่างๆ 
โ ด ย เ ฉพ า ะ ก า ร เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ต่ า ง ๆ 
ของชุมชนและสังคมให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล
ในรูปแบบของเว็บไซต์ และเนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตู
หรือช่องทางแรกที่บุคคลภายนอกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนและสังคม ดังนั้นรูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ และยังบ่งบอกถึงภาพลักษณ์และ
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วย  ผู้จัดอบรมจึงได้เล็งเห็นความสำาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบจัดทำาเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ ของเยาวชนสู่ชุมชนภายในหน่วยงาน จึงได้จัดอบรมนักพัฒนาเว็บไชต์สำาหรับเยาวชน
สู่ชุมชนเพื่อเป็นการออกแบบและจัดทำาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมท่ีได้รับความนิยมมาก
ที่สุด ได้แก่ Adobe Dreamweaver และ Adobe Photoshop พร้อมทั้งการนำาโปรแกรมไปพัฒนางาน
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ในรูปแบบต่างๆ เช่น การตกแต่งภาพ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาสินค้าบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัดราชบุรี ที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้สังคมภายนอกได้รับทราบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ที่สะดวกรวดเร็ว
คือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้จะเป็นแหล่งรวบรวมผลการดำาเนินงานโครงการต่างๆ 
ของชุมชนและเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน OTOP ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีการแบ่งปันและการประชาสัมพันธ์เป็นเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ผู้จัดอบรม
จึงได้เล็งเห็นความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถในด้านใช้เครือข่ายสังคม 
เพื่อส่งเสริมและประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ  ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดูรายการ
สินค้าและการติดต่อเพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าท่ีต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดทำาการตลาด
สินค้าของชุมชนการรับคำาติชมและ
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล คำาติชม 
ความรู้ระหว่างผู้ค้า ลูกค้า ชุมชนด้วย
กันและต่างชุมชนผ่านเครือข่ายสังคม

1. เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเครือข่ายสังคม                                                                       
2. เพื่อให้ชุมชนสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปจัดทำาการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านเครือข่ายสังคม                           
3. เพ่ือให้บริการช่องทางการตลาดเครือข่ายสังคมแก่ผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชม ผลิตภัณฑ์ OTOP 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ ของผู้ประกอบการด้านต่างๆ
4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในชุมชน
ผ่านเครือข่ายสังคมและสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ และถ่ายทอดให้กับ 
ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ได้
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เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพื ่อการส่งเสริมการตลาดของสินค้าว ิสาหกิจชุมชน

1. ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการตลาดของสินค้า
วิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องและเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนำากลับไปใช้ประโยชน์ได้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประสบการณ์และทักษะด้านเครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการตลาด
ของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใบทบาทของเครือข่ายสังคมและสามารถทำาให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง

และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลแก่ลูกค้า สามารถเข้าดูข้อมูลได้
สะดวกทุกที่ทุกเวลา

4. มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงบทบาทในการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เป็นแหล่งบริการวิชาการ
ชุมชนท่ีจะยกระดับความ รู้ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการอบรมความรู้ เ ก่ียวกับ   
เครือข่ายสังคมเพื่อการส่งเสริมการตลาดของ
สินค้าวิสาหกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

อำาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

ชาวบ้านชุมชนคำาชะโนด จำานวน 70 คน

จากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สำารวจ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ตำาบลวังทอง 

อำาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่าชุมชนมีความต้องการ
ในด้านการส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายและการเพ่ิมรายได้ให้กับ
ชุมชน การเพิ ่มรายได้สามารถทำาได้โดยการลดรายจ่าย
ในการทอผ้าฝ้าย เช่น การนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำา การใช้วิธี
การบำาบัดน้ำาเสียท่ีมีสีย้อมด้วยวิธีท่ีง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย 
เป็นต้น เนื่องจากก่อนการทอผ้าจะนำาเส้นใยฝ้ายซึ่งมีสีขาวหรือสีขาวขุ่นหรือสีน้ำาตาลอ่อนขึ้นอยู่กับ
ชนิดของฝ้าย ไปย้อมเพื่อให้เกิดสีที่สวยสดงดงาม ในอดีตสีที่นำามาย้อมฝ้ายนั้นจะได้จากวัสดุธรรมชาติ
ซึ่งสามารถหาวัตถุดิบได้ตามท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ รากไม้ ดอก ผลหรือจากสัตว์บางชนิด     
แต่เนื่องจากกรรมวิธีในการสกัดสีจากธรรมชาติค่อนข้างยุ่งยากและวัตถุดิบเริ่มหายาก อีกทั้งสีสันที่ได้
ไม่มีความหลากหลาย คุณภาพในการย้อมไม่ดีนัก จึงมีการนำาสีที่ได้จากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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หรือสีเคมีมาใช้ในการย้อม ซึ่งช่วยให้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งยังให้สีสันต่างๆ มากมาย สามารถ
ไล่ระดับสีได้ จึงทำาให้ผู้ที่ใช้กรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติลดน้อยลงมาก การย้อมสีเส้นใยด้วยสารเคมี
หรือสีธรรมชาติ จะต้องใช้น้ำาปริมาณมากเพื่อกำาจัดสีส่วนเกินออก ทำาให้เเกิดน้ำาเสียที่มีสีและสารเคมี
ต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำา ทำาให้ไม่สามารถนำาน้ำาที่ผ่านการย้อมกกลับมาใช้ซ้ำา เนื่องจากน้ำาทิ้งประกอบ
ไปด้วยสีย้อมผ้า โดยพบว่าสีเคมีแทบทุกชนิดมีส่วนประกอบที่เป็นพิษย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก 
บางชนิดมีโครงสร้างทางเคมีเป็นพวกแอโรแมติก
เอมีน (aromatic amine) ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็ง นอกจากนี้สีที่ปนเปื้อนลงไปใน
แหล่งน้ำายังมีผลบดบังการสังเคราะห์
แสงของแพลงก์ตอนและพืชน้ำา  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารในระบบ
นิเวศโดยตรง ดังนั้นการนำาน้ำาทิ้งที่
มีสีย้อมเป็นส่วนประกอบกลับมาใช้ซ้ำา 
จะเป็นการลดปริมาณน้ำาเสียท่ีต้องทำาการ
บำาบัด รวมทั้งเป็นการใช้น้ำาให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการบำาบัด
น้ำาทิ้ง ลดต้นทุนในการทอผ้าฝ้ายและลดความเสี่ยงของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการทอผ้า 
ต่อการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
บริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สังคม จนนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบำารุงรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงได้
จัดทำาโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การจัดการน้ำาเสียที่มีสีย้อมผ้าจากกลุ่มทอผ้าฝ้ายด้วยวิธีทาง
กายภาพ ตำาบลวังทอง อำาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วัสดุพื้นถิ่นในการดดูซับสีย้อม เพื่อ
ให้สามารถนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำาในการกระบวนการย้อมผ้าและลดปัญหาการระบายน้ำาทิ้งลงสู่แหล่ง
น้ำาสาธารณะ
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1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพทอผ้าฝ้าย ตำาบลวังทอง อำาเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายบริการวิชาการเพื่อการต่อยอดงานวิจัยและเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน

อันตรายของสีย้อมผ้าทางเคมีต่อสุขภาพ ชนิดของวัสดุดูดซับทางกายภาพ การเลือกใช้วัสดุดูดซับ 
และการประกอบชุดกำาจัดสีย้อม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจและทราบถึงอันตรายของสีย้อม
ต่อสุขภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางในการนำาน้ำา
ที่ผ่านการย้อมสีกลับมาใช้ซ้ำา
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
รวมท้ังจิตสาธารณะผ่านการถ่ายทอดความรู้และ
การทำางานร่วมกับผู้อื่น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ฉัตรทอง

อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ชาวบ้านในชุมชน จำานวน 62 คน

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  ทำาให้ปัจจุบันมีกระแสการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวเป็นอาหารอีกชนิดที่ดีต่อสุขภาพ  

โยเกิร์ต (yoghurt) และนมเปรี้ยว (drinking yoghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากการใช้แบคทีเรีย  
แลคโตบาซิลัสและสเตรปโตคอคคัสใส่ลงไปหมักผลิตภัณฑ์นมต่างๆ แบคทีเรียจะช่วยย่อยน้ำาตาลแลคโตส
ในนมให้เป็นกรดแลคติค จนมีภาวะกรดและมีรสเปรี้ยว  โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวเป็นอาหารท่ีอุดมด้วย
คุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารครบถ้วนเทียบเท่ากับนมโคสดและโปรตีนในนมเปรี้ยวจะถูกนำาไป
ใช้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ดีกว่า เพราะย่อยสลายได้ง่ายกว่า แหล่งโปรตีนที่ใช้แทนเนื้อสัตว์นอกจากจะ
ใช้โปรตีนเกษตรซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันแล้ว เทมเป้ก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ มี
คุณค่าทางอาหารสูงเช่นกัน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย ดังนั้นหากได้มีการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับโยเกิร์ตและเทมเป้ให้แก่บุคคลทั่วไป ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนได้
และยังก็อาจจะพัฒนาเป็นอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย  สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์

สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2557
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และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการฝึกอาชีพการทำาสมูตตี้โยเกิร์ต (smoothy yokurt) ให้แก่ชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตและคุณประโยชน์ ตลอดจนการนำาโยเกิร์ตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน   
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ เพื่อกระตุ้นการเรียรู้ผ่านการปฏิบัติ
3. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รู้จักชุมชนและทำางานร่วมกับชุมชน 

ความรู ้ เก ี ่ยวกับโยเกิร ์ตและเทมเป้

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับโยเกิร์ตและเทมเป้ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตโยเกิร์ตและเทมเป้เพื่อใช้บริโภค
3. คณาจารย์และนักศึกษาได้รู้จักชุมชน ทำางานร่วมกับชุมชนและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน
เชิงบูรณาการ
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อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง(สหราษฎร์อุทิศ) ตำาบลอัมพวา อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชุมชน ชาวบ้านและนักเรียน จำานวน 165 คน

ชันโรง เป็นผึ้ ง ชนิดหนึ่ ง ท่ี ไม่มี เหล็ก ไน 
(stingless bee) ภาคเหนือเรียก

ชันโรงชนิดตัวเล็กว่าขี้ตังนีขี้ตัวนีหรือขี้ตึง ถ้าชนิด 
ตัวใหญ่จะเรียกว่าขี้ย้าดำา ส่วนชันโรงที่มีขนาด
ใหญ่มากจะเรียกว่าชันโรงยักษ์หรือขี้ย้าแดง  
ภาคใต้เรียกชันโรงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ว่าแมลงอุ่ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกชันโรงว่าตัวชมะโรง
โรมหรืออีโลม และภาคตะวันตกเรียกชันโรงว่า 
ตัวตุ้งติ้งหรือติ้ง เป็นต้น ชันโรงเป็นแมลงช่วยผสมเกสรช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพืชเดิมในอดีต
เกษตรกรใช้วิธีตามธรรมชาติผสมเกสรไม้ผลโดยการปล่อยผลไม้ทิ้งไว้รอให้ผลไม้มีการผสมเกสรเอง แต่
ต่อมามีการนำาผึ้งเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรซึ่งทำาให้ผลไม้ออกผลมาขึ้น คุณบุญชู ดวงเดือน 
เกษตรกรอำาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้มีการรวมกลุ่มกับเกษตรในพื้นท่ีทำาให้เกิดแนวความคิด
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มาสร้างเป็นถ้วยเก็บน้ำาผึ้ง จึงมีส่วนผสมของชันผึ้งละลายอยู่ในน้ำาผึ้งด้วยและนอกจากได้น้ำาผึ้งที่มี
คุณค่าแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ล้ำาค่าที่สำาคัญ คือ ชันผึ้งหรือพรอพอลิส พรอพอลิสนอกจากได้จากผึ้ง
แล้วยังได้จากชันโรงซึ่งจะมีปริมาณมากกว่าที่ได้จากผึ้ง น้ำาผึ้งชันโรงมีสัดส่วนของปริมาณกลูโคสต่อ
น้ำาตาลฟรุกโตสสูงกว่าน้ำาผึ้งจากผึ้งพันธุ์ ในน้ำาผึ้งชันโรงพบปริมาณกรดอะมิโน 15 ชนิด สูงกว่า
น้ำาผึ้งจากผึ้งพันธุ์ ผลิตภัณฑ์จากชันผึ้งหรือพรอพอลิสสามารถนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ 
เช่น ใช้ในทางการแพทย์ นำามาสกัดสารที่ต่อต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ใช้เป็นส่วนผสมในการ
ทำาเครื่องสำาอางเพื่อรักษาโรคผิวหนังและเสริมสร้างเซลล์ผิวหนังท่ีรับผลกระทบจากเช้ือราหรือเช้ือ
แบคทีเรียเข้าทำาลาย ใช้ทำายารักษาโรคเกี่ยวกับระบบโลหิต การหายใจ โรคฟันและโรคผิวหนัง เช่น 
น้ำาร้อนลวก เกิดบาดแผล เป็นต้น ใช้เป็นสมุนไพรใช้ในเทคโนโลยีการอาหาร 
โดยนำาชันผึ้งมาเป็นส่วนผสมในการถนอมอาหาร ยับยั้งการหมักบูด
ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในอาหาร นอกจากนี้ยังนำามาใช้
ในโภชนาการอาหารสัตว์โดยผสมในอาหารสัตว์ได้

ใ น ก า ร ใ ช้ ชั น โ ร ง ซึ่ ง เ ป็ น สั ต ว์ ท่ี มี ก า ร ส ร้ า ง น้ำ า
หวานเหมือนผึ้งและเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าไร้
ประโยชน์มาใช้ในการผสมเกสรผลไม้ในสวนแทนผึ้ง 
การใช้ชันโรงนอกจากจะทำาให้ผลไม้ติดผลดีแล้วยัง 
สามารถนำาน้ำ าหวานท่ีได้จากการเลี้ยงชันโรงไป
จำาหน่ายได้อีกด้วย

 ชันโรงมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ คือ เป็นผึ้ง
ที่ให้น้ำาผึ้งที่มีราคาแพง ชันโรงเป็นผึ้งชนิดเดียว
ที่สามารถผลิตน้ำาผึ้งอินทรีย์ น้ำาผึ้งที่ได้จากชันโรง
เป็นน้ำาผึ้งคุณภาพและเชื่อกันว่าเป็นน้ำาผึ้งสมุนไพรนื่
องจากมีส่วนผสมของชันผึ้ง (พรอพอลิส) ที่ชันโรงนำา

สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2557
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1.  เพื่อถ่ายทอดวิธีการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากการใช้น้ำา
ผึ้งชันโรงเป็นส่วนผสมให้กับนักเรียนและโรงเรียนใน
ชุมชน 
2. สนับสนุนให้นักเรียนและโรงเรียนในชุมชน
สามารถผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ำา
ผึ้งชันโรงได้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่

นักเรียนและโรงเรียนในชุมชน

ถ่ายทอดความรู้ด้านการนำาวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในพื้นที่ชุมชนมาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้น ได้แก่ การนำา
น้ำาผึ้งชันโรงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำารุงผิวและผลิตภัณฑ์อาหาร

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำาผึ้งชันโรง
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้จากการฝึกอบรมไปแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากน้ำาผึ้ง
ชันโรงเพื่อเป็นรายได้เสริม
3. คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้นำาความรู้และทักษะไปเผยแพร่ทาง
วิชาการสู่ชุมชน
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อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง(สหราษฎร์อุทิศ) ตำาบลอัมพวา อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน จำานวน 187 คน

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เป็นกรรมวิธีที่นำาสิ่งที่มี
อยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำาเอา

แมลงและสัตว์อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ำา ตัวเบียน
และเชื้อโรค มาช่วยกำาจัดแมลงศัตรูพืช วิธีการนี้เป็นวิธีการดั้งเดิม
ซึ่งมนุษย์มีแนวความคิดท่ีจะใช้สิ่งท่ีมีประโยชน์ในธรรมชาติมา
ช่วยปราบแมลงศัตรูพืช เป็นการลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็น
อันตรายทั้งต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม แมลงหางหนีบเป็น
แมลงตัวห้ำา ลำาตัวมีสีน้ำาตาล มีปีกสีเหลือง แพนหางสีน้ำาตาลปน
ดำา ลำาตัวยาวประมาณ 1.5-2 ซม. โดยทั่วไปตัวเมียจะมีขนาด

ใหญ่กว่าตัวผู้ ปีกคู่หน้าคลุมส่วนท้องไม่มิด ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 3 เดือน มักอาศัยอยู่ในกองซากพืช
ที่มีความชื้น ตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10-50 ฟอง ไข่สีขาวนวลและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและ
สีน้ำาตาลเมื่อใกล้เป็นตัว ระยะไข่ประมาณ 5 วัน แมลงหางหนีบส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืน
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และซ่อนตัวในเวลากลางวันตามพื้นดิน ร่องไม้ ซอกหิน ใต้เปลือกไม้ ในที่ช้ืนต่างๆ แมลงหางหนีบ
มีความสามารถในการแสวงหาแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในลำาต้น ซอกกาบในพืช ใต้ผิวเปลือกไม้รูท่ีหนอน
เจาะเข้าไปกิน ตามซอกหลืบดิน แมลงหางหนีบทำาลายแมลงศัตรูพืชที่เป็นตัวหนอนโดยใช้แพนหาง 
ท่ีมีลักษณะเป็นคีมหนีบจับตัวหนอนแล้วกัดกิน ถ้าเป็นไข่แมลงหรือเพลี้ยอ่อนจะใช้ขาคู่หน้ากัดกิน
โดยตรง ช่วยควบคุมประชากรศัตรูพืช เช่น หนอนกออ้อยทุกชนิด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ 
หนอนเจาะลำาต้น หนอนชอนเปลือกลองกอง หนอนแก้วส้ม เพลี้ยอ่อน ไข่หนอนแมลงศัตรูพืช ฯลฯ 
แมลงหางหนีบเป็นแมลงตัวห้ำาท่ีสำาคัญชนิดหนึ่งท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหางหนีบจะมี
พฤตกิรรมเปน็ตวัห้ำา พบในแปลงขา้วโพด แปลงออ้ย แปลงปลกูพชืผกั (วิวัฒน,์ 2539 และ สอุาภา, 2537) 
แมลงหางหนีบมักชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกกาบใบหรือตามพื้นดินที่มีเศษใบไม้ แมลงหางหนีบมีความ
สามารถในการเสาะหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดี Lemos et al. (2003) รายงานการใช้แมลงหางหนีบ 
Euborellia annulipes (Lucas) (Dermaptera: Anisolabididae) เพื่อควบคุมด้วงงวงฝ้าย Anthonomus 

grandis grandis Boheman (Coleoptera: Curculionidae) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิธีการที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ Euborellia sp. เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
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1. เพื่อถ่ายทอดวธิีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบให้กบันักเรียนและ
โรงเรียนในชุมชน  
2. สนับสนุนให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถเพาะเลี้ยง
แมลงหางหนีบเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนและ
โรงเรียน 

ถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แมลงหางหนีบ
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้จากการฝึกอบรมไปเพาะขยายพันธุ์แมลงหางหนีบเพื่อควบคุม
แมลงศัตรูพืชและเป็นรายได้เสริมได้
3. คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพได้นำาความรู้และทักษะไปเผยแพร่ทาง
วิชาการสู่ชุมชน
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อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล 

อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่และชุมชน จำานวน 30 คน

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ส่งผลให้มีการ
ขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารและเกิดตลาดน้ำาขึ้นหลายแห่ง เช่น 

ตลาดน้ำาบางน้อย ตลาดน้ำาท่าคา ตลาดน้ำาอัมพวา ทำาให้มีการปนเปื้อนของน้ำาเสียจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำาลำาคลองที่สำาคัญของพื้นที่อำาเภออัมพวา จากโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้
เปลือกส้มโอในการผลิตผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืนในอำาเภอ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มี
การอบรมเบื้องต้นให้กับชุมชนในพื้นที่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน และผู้ประกอบการ
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การท่องเท่ียวที่ได้รับผลิตภัณฑ์ต่างก็มีความประสงค์ที่จะผลิตใช้เอง ซึ่งการนำาเปลือกส้มโอซึ่งเป็นวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตรที่มีมากในพื้นที่อำาเภออัมพวา มาประยุกต์ใช้ในการบีบน้ำามันหอมระเหย
จากเปลือกส้มโอเพื่อนำามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น น้ำายาล้างจาน สบู่ ซึ่งสามารถนำามาใช้ในที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการนำาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และลดการปนเปื้อนของสารเคมี
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำาเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นกลไกในการผลักดันให้
ชุมชนและผู้ประกอบการร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดที่สามารถ
ย่อยสลายได้ง่ายในสิ่งแวดล้อมและผลิตได้เองในท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวในอำาเภออัมพวาร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความ
สะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง

องค์ความรู้ในด้านการผลิตน้ำายาล้างจานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวในอำาเภออัมพวาร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองและเป็นการส่งเสริมแนวคิด Eco-resort ให้เกิด
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่
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อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

อำาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชาวบ้านอำาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำานวน 144 คน

ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการพัฒนา 
การปรับตัวปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพต่อหน่วยพื้นที่สูง ชาวไทยจึงได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพน้ี  
โดยถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งในเรื่องอาหารการกิน     

ท่ีอยู่อาศัย เส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรค  ในปัจจุบันสังคม
ไทยได้รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากข้ึน ทำาให้มีความสนใจ
ในภมูปิญัญาท้องถ่ินลดลง แต่งานหัตถกรรมผ้าทอมือท่ีอนุรักษ์
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินด้วยการปัก ถักลวดลายต่างๆ ด้วยมือ
บนผ้าทอนั้น จัดเป็นงานหัตถกรรมภูมิปัญญาของชุมชนท่ียัง

คงคุณค่าและได้รับความนิยมในทุกยุคสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จัดโครงการสำารวจความต้องการและพัฒนาพ้ืนท่ีบริการ

วิชาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีพบว่าคนในท้องถิ ่นซึ ่งส่วนใหญ่
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มีอาชีพจักสานและทอผ้า มีความต้องการที่จะพัฒนา
เอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ และนำาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ คณะผู้ดำาเนินโครงการซึ่งมีประสบการณ์
ในการทำาวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับการย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติและบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้เล็งเห็น
ความเป็นไปได้ในการท่ีจะนำาองค์ความรู้และประสบการณ์
จากการวิจัยและบริการวิชาการท่ีผ่านมาต่อยอดให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชนเป้าหมาย โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ ดอกดาวเรืองเป็นวัตถุดิบ 
จะสามารถสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาและส่ง
เสริมวิถีชีวิตชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไปได้ คณะผู้ดำาเนินโครงการจึงจัดทำาโครงการบริการวิชาการ
การย้อมสีและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าทอจากพืชในท้องถิ่นให้แก่ชุมชนตำาบลวังทองและตำาบลบ้านม่วง 
จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
2. เพื่อเป็นการนำาองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการวิจัย
และบริการวิชาการที่ผ่านมาไป
3. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือเป็นการบูรณาการการบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ให้นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้ความ
รู้ฝังลึก มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และเกิดจิตสาธารณะ
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1. วิธีการย้อมสีไหมด้วยดอกดาวเรืองเหลือทิ้งให้ได้เฉดสีต่างๆ 
2. วิธีทำาสบู่รังไหมผสมสารสกัดสมุนไพร



1. ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าได้นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ของชุมชน
2. นำาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพจริง โดยใช้มืออาชีพในชุมชน
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ นำาไปสู่โครงการวิจัยใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3. เป็นการทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านไหมไทยและทักษะอาชีพการทอผ้าไหม
4. ได้นำาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมไปต่อยอดในกิจกรรมบริการวิชาการอื่นๆ เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนอื่นๆ นอกเหนือจากชุมชนเป้าหมาย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ประภาสุวรรณกุล

เทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชุมชนในพื้นที่ตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน 40 คน

สืบเนื่องจากตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งผลิตน้ำาตาล 
มะพร้าว ผลผลิตที่ได้มีจำานวนมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการแปรรูปน้ำาตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มอัตราการใช้
น้ำาตาลมะพร้าวให้มากขึ้น การใช้น้ำาตาลมะพร้าวทดแทนน้ำาตาลทรายในการะบวนการผลิตไอศกรีม
จะทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค อีกท้ังไอศกรีมเป็นขนมหวาน
ที่รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ถ้าได้พัฒนารสชาติและรูปแบบการผลิตที่ได้มาตรฐานย่อมทำาให้ได้รับ
ความยอมรับจากผู้บริโภค ส่งผลถึงรายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกร โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดองค์ความรู้และรูปแบบที่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติจริงได้
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1. เพื่อผลิตไอศกรีมจากน้ำาตาลมะพร้าวให้กับชุมชน
เกษตรกรในตำาบบสวนหลวงจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกผลิตไอศกรีมจากน้ำาตาล
มะพร้าวให้กับเกษตรกรในตำาบลสวนหลวง จังหวัด
สมุทรสงคราม

นำาความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารมาใช้  หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ตลอด
จนหลักปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมท่ีมีคุณภาพ  
ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ค ว าม รู้ค วาม เ ข้ า ใ จ ใน
กระบวนการผลิตไอศกรีม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้จากการฝึก
อบรมไปใช้ในการผลิตไอศกรีมจากน้ำาตาลมะพร้าว
ได้
3. คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารได้นำาความรู้และทักษะ
ไปเผยแพร่ทางวิชาการสู่ชุมชน
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อาจารย์นฤมล เปียซื่อ

มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ พระตำาหนักวังสวนกุหลาบ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชาวบ้าน ชุมชน จำานวน 75 คน

อาหารไทยวังสุนันทาเป็นอาหารไทยที่มีประวัติมาอย่างช้านาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลท่ี 5 

ซึ่งรับราชการเป็นต้นเครื่องถวายพระพุทธเจ้าหลวงตราบจนสิ้นรัชกาล อีกทั้งมีพระปรีชาสามารถ         
ในด้านการทำาอาหาร จึงทำาให้พระบรมวงศานุวงศ์ ธิดาของข้าราชบริพารทั้งหลายต่างส่งบุตรหลาน 

มาอบรมส่ังสอน จึงทำาให้อาหารไทยในสมัยรัชกาล
ที่ 5 เป็นที่นิยมมาจนกระทั่งปัจจุบัน อาหารไทย
วังสุนันทาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี
ของไทยรวมถึงวัฒนธรรมของสวนสุนันทา การ
ท่ีจะอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ตลอดไปนั้นจำาเป็น
ท่ีจะต้องถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้ได้เรียนรู้ เพื่อ
ให้สามารถนำาไปประยุกต์ให้เข้ากับการประกอบ
อาหารไทยตามแต่ยุคสมัย
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 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นคุณค่าและความสำาคัญของการประกอบอาหารไทย
วังสุนันทา โดยพัฒนาให้มีการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำาให้อาหารไทยวังสุนันทาเผยแพร่
สู ่ประชาคมโลก

1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาหารไทยวังสุนันทา
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์อาหารไทยวังสุนันทาให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวาง
3. เพื่อเป็นการพัฒนาอาหารไทยวังสุนันทาเชิงพาณิชย์

นำาความรู้ด้านการทำาอาหารไทยในตำารับชาววัง เผยแพร่กับชุมชนให้สามารถนำาไปพัฒนาสร้างชีพ
เลี้ยงตนเองได้

1. อาหารไทยวังสุนันทาได้รับการอนุรักษ์ สืบสานไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป
2. เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
4. มหาว ิทยาล ัยฯ ได ้ประชาส ัมพันธ ์อาหารว ัง        
สุนันทาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
5. เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำาอาหารไทยวัง
สุนันทาสู่เชิงพาณิชย์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล 

เทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2557

ชาวบ้าน ชุมชน นักศึกษา จำานวน 45 คน

ปัจจุบันมีการนำาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชไปประยุกต์
ใช้เพื่อทำาให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น การนำาไปใช้เพื่อการขยายพันธุ์พืชให้ได้ปริมาณ

มาก การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้พืชพันธุ์ใหม่ การเก็บรักษาพันธุ์พืชเศรษฐกิจรวมท้ังสมุนไพรท่ีหา
ยากและกำาลังจะสูญพันธุ์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศเหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ พืชสวน พืชผัก 
ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร ซึ่งได้มีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้สูง
ขึ้น โดยเฉพาะการใช้ต้นพันธุ์ที่ดีและปราศจากโรค ในปัจจุบันได้มีการนำาเอาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ต้นพืชจำานวนมาก ดังนั้น ในโครงการบริการวิชาการนี้     
จะดำาเนินการในด้านการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเพื่อให้ได้แนวทางในการขยาย
พันธุ์พืชเศรษฐกิจให้ปลอดเชื้อและได้ปริมาณมากๆ จนสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ทำาเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีม่ันคงส่งผลทำาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การอบรมให้ความรู้
กับครูอาจารย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชใน
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โรงเรียนให้กับนักเรียน รวมท้ังกลุ่มนักเรียนท่ีมีความสนใจ จะเป็นการ
เพิ่มความรู้ต่อยอดให้กับครูอาจารย์ เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการ
เรียนการสอนและทำาให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียน ดังนั้น 
เพื่อให้งานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นและ
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางแผนในการจัดอบรมให้

ความรู้กับเกษตรกร ครูและนักเรียน ในพื้นที่อำาเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการอบรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำา
ไปสู่การปฏิบัติจริงได้

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจให้ปลอดโรคโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชท้ังภาคบรรยาย
และปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้แก่ ครู อาจารย์และนักเรียน เพื่อให้
สามารถนำาความรู้และทักษะไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ท่ีเก่ียวกับประโยชน์และเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ 
2. สามารถนำาความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู ้อื ่นได้
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อาจารย์ฒาลิศา เนียมมณี

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ 10 ตำาบลบางแก้ว อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ จำานวน 90 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน
ดังพระราชดำารัสที่พระราชทานไว้เมื่อปี 2534 ว่า “ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบ

นิเวศน์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำาลังถูกบุกรุก
ทำาลายลงไป ประกอบกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น้ำาบางปะกงจนถึงปากแม่น้ำาแม่กลองเป็น
พื้นที่อ่อนไหว มีการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงที่สุดของประเทศประมาณ 
35 เมตรต่อปี แผ่นดินหายไป 18,594 ไร่ บางแห่งถูกกัดเซาะลึก
กว่า 1 กิโลเมตรโดยมีสาเหตุหนึ่งที่สำาคัญคือการลดลงของพื้นที่
ป่าชายเลนซึ่งนอกจากจะมีความสำาคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่งและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาแนว
ชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมและกระแสน้ำา ดังนั้นเพื่อสนอง
พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดโครงการโครงการปลูกป่าชายเลนตามแนว
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พระราชดำาริเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินและทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม
และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและประเทศชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการ
วิชาการท้องถ่ิน โดยส่งเสริมความคิดและการพัฒนาคนผ่านกิจกรรม
หลัก คือ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตและการจัดทำาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้เมื่อดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำา
หลักฐานการดำาเนินกิจกรรมมาประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ต่อไป

1. เพื่อสานต่อแนวพระราชดำาริด้านการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนและลดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล                                    
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดำาเนินการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ                                             
3. เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนและเป็นกิจกรรม
สัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชนท้องถิ่น   

วิธีการการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและนำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เพื่อ
อนุรักษ์ชายฝั่ง
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1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ ร่วมมืออนุรักษ์ป่าชายเลนและสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างย่ังยืน
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาและจัดการอย่างยั่งยืน    
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย อันจะนำามาสู่ความสำาเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม   
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อาจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์) ตำาบลหนองแมว 

วันที่ 8 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557

นักเรียนและอาจารย์ จำานวน 159 คน

ปัจจุบันวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาท่ีมีความสำาคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรมและด้าน

เกษตรกรรม จากการสังเกตประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจดี มีรายได้ประชากรสูง ประเทศ
เหล่านั้นจะมีการส่งเสริมกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การประดิษฐ์ มีจิตสำานึกทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรู้จักเลือกและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ประกอบกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันจำาเป็นต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นให้ผู้เรยีน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบและ
เป็นคนมีเหตุผลในการคิด สามารถนำาความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการใช้ในการดำาเนินชีวิตได้ 
และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีวิธีแก้ปัญหา สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักเสียสละและทำาประโยชน์ให้แก่สังคม ดังน้ันจึงได้ตระหนักถึงความ
สำาคัญดังกล่าว และได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการสำาหรับ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษา เพ่ือให้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนานักเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนของประเทศ และส่ง
เสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการสอบ O-NET 
ให้สูงขึ้น 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความ
สามารถในกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการ
ทำางานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ

ประเมินระดับชาติ O-NET วิชาาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น  

นำาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเข้าฐานกิจกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและชีวิต
ประจำาวัน

1. นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำาคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ต่อการพัฒนาประเทศ
2. นักเรียนสามารถนำาความรู้ ทักษะกระบวนการและประสบการณ์ตรงจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
4. ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
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อาจารย์ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ

อาคารเอนกประสงค์ วัดดอนสาลี ตำาบลดอนใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชุมชน/ชาวบ้าน จำานวน 30 คน

เทคโนโลยีมัลติมีเดียถูกนำามาใช้ในการพัฒนาส่ือหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา และ
การ์ตูน เป็นต้น ซ่ึงช่วยให้ส่ือท่ีผลิตออกมามีความน่าสนใจ เสมือนจริงตามท่ีผู้สร้างต้องการ

และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวโดยการ
ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียสามารถสร้างสรรค์โลกแห่งจินตนาการให้ผู้ ท่ีได้รับชมมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน พร้อมกับสอดแทรกแนวคิดทางสังคมเข้าไปในเนื้อหาของสื่อได้อีกด้วย ดังนั้นผู้จัดอบรม
จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแนวคิดและทัศนคติที่ดีในการดำาเนินชีวิตแก่เยาวชน โดยใช้ภาพเคลื่อนไหว 
(animation) แบบ Flash Animation 2 มิติ เรื่อง “สมบัติของพ่อ” ซึ่งมีเนื้อหาจากเรื่องจริงของ
คนในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ให้ความสำาคัญกับวัตถุนิยม ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจอันก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้สิ ่งของที่ต้องการ และผลสุดท้ายที่ได้รับคือการสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักเพราะความไม่รู้จักพอของตนเอง โดยได้มีการสร้างแบบประเมินนิทานแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ 1. ด้านแนวคิดและทัศนคติ และ 2. ด้านเทคนิคในการนำาเสนอ ทั้งนี้ผู้จัดอบรมคาดหวังว่าสื่อ
จะสามารถสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบันที่ให้ความสำาคัญกับวัตถุนิยมจนลืมฐานะ

สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2557

34



ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของตนเองและครอบครัว และเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตือนใจ ให้คติและข้อคิดทีดีแก่
เยาวชนและบุคคลในชุมชน เพื่อเป็นรากฐานให้สังคมมีความเข้มแข็งต่อไป     

1. เพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย
2. เพื่อให้เยาวชน และชุมชนสามารถนำาแนวคิดและทัศนคติที่ดีไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตได้                                     
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชน และชุมชนเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สามารถนำาข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน

องค์ความรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

1. เยาวชนและชุมชนได้รับองค์ความรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
2. เยาวชนและชุมชนได้รับประสบการณ์ แนวคิดและทัศนคติท่ีดีไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต สามารถ 
แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกันได้
3. เยาวชนและชุมชนได้รับการส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

เขตเทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชาวบ้าน ชุมชน สังคม บุคคลากร จำานวน 65 คน

จากผลการสำารวจและการทำาข้อตกลง MOU ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และการค้นหาปัญหา 
ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

พบว่าชุมชนมีความต้องการได้รับบริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นคณะกรรมการดำาเนินงาน
บริการวิชาการจึงมีแนวคิดให้บริการด้านวิชาการโดยมุ่งให้บริการความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กับเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคและแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
หรือมีอาการของโรคที่ทุเลาลง โครงการบริการสุขภาพเพื่อท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลตำาบลสวนหลวง 
อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนในพื้นท่ีของตำาบลบางนางลี่      
มีสุขภาพที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป
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1. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำาบลสวนหลวง
อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. เพื่อให้บริการสุขภาพ จ่ายยารักษาโรค ตรวจวัดความดันโลหิต ระดับน้ำาตาลในเลือดและหาค่า
ดัชนีมวลกายเพื่อหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค 

1. ประชาชนในชุมชนได้ทราบถึงภาวะสุขภาพร่างกายของ
ตนเองและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น ค่าระดับ 
ความดันโลหิต ระดับน้ำาตาลในเลือด และความเสี่ยง
ต่อโรคอ้วน เป็นต้น
2. ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความ
สำาคัญในการดูแลสุขภาพอัน เช่น การควบคุมการ
รับประทานอาหารและการออกกำาลังกาย
3. ทำาให้ชุมชนได้รู้จักและเช่ือมั่นงานด้านการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
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รองศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

ตำาบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 6 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ครู ผู้นำาชุมชน นักเรียน ชาวบ้าน จำานวน 50 คน

จากผลการของการวิจัยและบริการวิชาการเก่ียว
กับการผลิตแก๊สชีวภาพและการใช้ประโยชน์

จากแก๊สชีวภาพในครัวเรือน และการสำารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในตำาบล 
บางนางลี่ พบว่าในพื้นที่ของตำาบลบางนางลี่ 
อำาเภออัมพวา ยังมีความต้องการให้เกิดงานวิจัย

และงานบริการวิชาการเร่ืองการผลิตแก๊สชีวภาพ
ท่ัวทั้งตำาบล เพื่อเป็นเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการ

ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร สาหร่ายหาง
กระรอก เศษผลไม้ท้องถิ่น ที่พบว่ายังมีปัญหาเรื่องการนำามาใช้ประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน และผลการ
วิจัยเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและวัชพืชน้ำาในพื้นท่ีของอำาเภออัมพวา
(ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์, 2554) พบว่าสามารถนำาสาหร่ายและเศษอาหารมาผลิตเป็นแก๊ส
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ชีวภาพและใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทีมงานบริการวิชาจึงมีแนวคิดเพื่อการบริการ
อบรมการนำาสาหร่ายหางกระรอกและเศษอาหารมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพท่ีใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย
ท่ีเกิดจากการนำามาจากชุมชน เพ่ือให้เกิดประชากรในชุมชนสามารถนำาแนวทางและวิธีการผลิตแก๊สชีวภาพ
การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยจากการแก๊สชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพท่ีผลิตได้จาก
ขยะอินทรีย์ ในพื้น ท่ีของตนเองมาใช้ประโยชน์อย่ างคุ้ มค่ าและลดปัญหาผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

1. เพื่ออบรมการนำาสาหร่ายหางกระรอกและเศษอาหารมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน
2. เพื่ออบรมด้านความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน 
3. เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีต่อเนื่องเก่ียวกับการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษขยะอินทรีย์
แล้วนำามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังให้กับครัวเรือน

การผลิตและใช้ประโยชน์จากจากแก๊สชีวภาพจากสาหร่ายหางกระรอก

1. ช ุมชนในพื ้นที ่ ให ้บร ิการได ้ร ับความร ู ้ด ้านการนำา
ว ั ชพ ื ชน ้ ำ า ในคลองและ เศษอาหาร ในครัวเรือนมา
ทำาให้เกิดมูลค่าเพิ ่มสำาหรับครัวเรือน 
2. ทำา ให้ ช ุมชนได้ เ ร ียนรู ้ และฝึกปฏิบัติการ
ผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพใน
ระดับครั ว เ รื อนได้อย่ า งมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
3. ทำ า ใ ห้ ช ุ ม ชน ไ ด้ ร ู ้ จ ั ก แ ล ะ เ ชื ่ อ มั ่ น ง านด้ า นก า ร
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมากขึ ้น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์  

เทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ชุมชน ชาวบ้าน นักเรียน จำานวน 100 คน

เทศบาลตำาบลสวนหลวงและองค์กรบริหารส่วนตำาบลบางนางลี่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่กลอง
มีคลองจำานวนมากไหลตัดผ่านพื้นที่ ผลการดำาเนินงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เรื่อง 

“การศึกษาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (โดยนางสาวสายชล มีสุขและนางสาววิลาสินี จันทาโพธิ์)” นักศึกษา
ชั้นปีที 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในภาคเรียนที่ 1/2556 และงานวิจัยเรื่อง “ผล
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำาในพื้นที่ตำาบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม” (โดย 
ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์) พบว่าคุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดิน (น้ำาคลอง) ในพื้นที่เทศบาลตำาบล
สวนหลวงและอบต.บางนางลี่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นมีระดับการมี
ส่วนร่วมน้อย (ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำาในเขตเทศบาล
ตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยนางสาวจีราภรณ์ ศรีวิไล และนางสาว
นัฐธิดา ควรประเสริฐ) และจากการนำาผลงานวิจัยดังกล่าวไปเสนอต่อคณะผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นั้น พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเกิด
จากการขาดความรู้และขาดความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบกับบุคลากรของเทศบาล
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ขาดความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

เพื่ออบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและเยาวชนในเขต อบต.
บางนางลี่และเทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีความตระหนักช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเอง

1. ชุมชน/ท้องถิ ่นมีความรู ้ และเกิดความตระหนักใน
การจัดการสิ ่งแวดล้อมในท้องถิ ่นของตนเอง

2.ทำาให้ชุมชนได้รู ้จ ักและเชื ่อมั ่นงานด้านการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมากขึ ้น
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รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

นักเรียน เยาวชนในพื้นที่อำาเภออัมพวา จำานวน 100 คน

เทศบาลตำาบลสวนหลวงและองค์กรบริหารส่วนตำาบลบางนางลี ทั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่กลอง 
มีคลองจำานวนมากไหลตัดผ่านพื้นที่ ผลการดำาเนินงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในภาคเรียนที่ 1/2556 เรื่อง “การศึกษาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
น้ำาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (โดย
นางสาวสายชล มีสุข และนางสาววิลาสินี จันทาโพธิ์)” และงานวิจัยเรื่อง “ผลของการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีต่อคุณภาพน้ำาในพื้นที่ตำาบลบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงคราม” (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์) พบว่าคุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาผิวดิน (น้ำาคลอง) ในพื้นที่เทศบาลตำาบล
สวนหลวงและอบต.บางนางลี่ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่นมีระดับการมี
ส่วนร่วมน้อย (ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพน้ำาในเขตเทศบาล
ตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” โดยนางสาวจีราภรณ์ ศรีวิไล และนางสาวนัฐ
ธิดา ควรประเสริฐ) และจากการ นำาผลงานวิจัยดังกล่าวไปเสนอต่อคณะผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่งในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นั้น พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเกิดจาก
การขาดความรู้และขาดความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมท้ังประชาชนท่ัวไปและเยาวชนในท้องถ่ิน
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ประกอบกับบุคลากรของเทศบาลขาดความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การจัดการสิ่งแวดล้อม
ควรที่จะเริ่มปลูกจิตสำานึกตั้งแต่เยาวชน ประกอบกับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น 
ขาดการสอนด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ
เพิ่มความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้และ
เกิดความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรน้ำา
อย่างย่ังยืนต่อไป และเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใน

อนาคตต่อไป

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ในเขตอบต.บางนางลี่และเทศบาลตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำา

เยาวชนมีความรู้และเกิดความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองและมีความเข้าใจ
ในด้านวิทยาศาสตร์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำา

สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2557

43



อาจารย์ ดร.พิจิตรา  จอมศรี    

สถานีตำารวจภูธร และโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2557

นักเรียนและบุคคลทั่วไป จำานวน 30 คน

ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลายและมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับสุขภาพ การให้คำาปรึกษา โฆษณา ตารางเวลาขนส่งสาธารณะ การให้บริการ
ทางสังคม ธนาคารออนไลน์ การซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ข้อมูลเกี่ยว
กับสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์ ข่าวสาร เป็นต้น 
หรือการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อส่ือสารหรือเพื่อ
สันทนาการก็เป็นท่ีแพร่หลายมากขึ้นเช่นกัน เช่น 
การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดคุย การพาณิ
ชย์อิเล็กหรอนิกส์ การติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว 
และเพื่อนฝูง การพูดคุยในกลุ่มผู้สนใจเร่ืองเดียวกัน 
การเล่นเกมออนไลน์ การสร้างเครือข่ายทางสังคม 
เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชน
ในอำาเภอสวนผ้ึงมีสุขภาพดี สามารถดูแลตัวเองได้และดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า จึงเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นอย่างมาก
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 การ ใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ตและจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์ 
ทำ า ใ ห้ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ค ล

ดังกล่าวดีข ึ ้นเนื ่องจากสามารถติดต่อ
กับสังคมใหม่ๆ ภายนอกได้ นอกจากนี้
อินเทอร์เน็ตยังช่วยในการสืบค้นข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ด้านการศึกษา 

การเกษตร สุขภาพ การท่องเที่ยว กิจกรรม
ยามว่าง ท่ีพัก ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมายต่างๆ 

การสั่งจ่ายยาทางไกล การให้บริการสุขภาพออนไลน์ เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้ช่วยทำาให้ประชาชนมีสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ยังมีผู้ที่ขาดความความรู้และ
ทักษะการใช้งานอย่างถูกต้องอีกเป็นจำานวนมาก ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ร่วมกับโรงเรียนในอำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
จัดทำาอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและการใช้ระบบสังคมออนไลน์ สำาหรับนักเรียนและบุคคลท่ัวไป 
ในอำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีขึ้น  โดยเน้นการจัดทำาโครงการเพื่อการบริการพัฒนาความรู้ให้แก่
สังคมชุนชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

1. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
รวมทั้งสามารถนำากลับไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประสบการณ์และทักษะด้านอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
เบื้องต้น และสามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง 
3. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจบทบาทของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติและสังคม  
4. มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชน
ที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างแท้จริง 
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1. การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านจุดเชื่อมต่อสาธารณะอย่างปลอดภัย เช่น ควรติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์ 
เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต และควรมั่นใจว่ามี
การอัพเดทโปรแกรมอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงการทำารายการที่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิต การทำาธุรกรรมเกี่ยวกับ
การเงิน เนื่องจากซอฟท์แวร์สอดแนมสามารถแอบดักข้อมูลและเข้าถึงรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต 
และบันทึกเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ 
2. การใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ให้ปิดเว็บบราวเซอร์ทั้งหมดท่ีเปิด
ใช้งานหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว ล้างหน่วยความจำาคอมพิวเตอร์ (cache) ในเว็บบราวเซอร์หลังจาก
ท่ีใช้งานเสร็จแล้ว ซึ่งจะช่วยลดโอกาสท่ีผู้อื่นจะสามารถเขาถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้  ให้ล้างบันทึก
ประวัติการใช้งาน (history settings) ในเว็บบราวเซอร์หลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว 

1. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
รวมทั้งสามารถนำากลับไปใช้ประโยชน์ได้
2. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประสบการณ์และทักษะด้านอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
เบ้ืองต้น และสามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนได้ในระดับหน่ึง
3.  ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจบทบาทของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติและสังคม 

4. มหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน 
เป็นแหล่งบริการวิชาการชุมชนท่ีจะยกระดับเพื่อยกระดับความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างแท้จริง
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รองศาสตราจารย์นลินี โสพัศสถิตย์

เขตดุสิต

วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2557

เยาวชน จำานวน 30 คน

เนื่องจากปัจจุบันระบบนำาร่อง (Navigation System) เข้ามามีบทบาทในสังคมออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ให้ข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำานวยความสะดวกใน

การดำารงชีวิตประจำาวัน โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยระยะทางสั้นที่สุด 
       

 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบผู้นำาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการประยุกต์ 
องค์ความรู้เพื่อนำาทางครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบเสมือนหนึ่งว่ามี
ผู้นำาทางส่วนตัวที่มีความชำานาญทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 ดังนั้นโครงการนี้ส่วนหนึ่ งสามารถนำาไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้แก่บุคคลที่มาติดต่อ
หน่วยงานสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนามอดูลระบบนำาร่องเส้นทางสั้นที่สุดเพื่อการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ แก่นักศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
2. เพื่อเผยแพร่มอดูลระบบนำาร่องเส้นทางสั้นท่ีสุดสู่กลุ่มตัวอย่างท่ีติดต่อหน่วยงานสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
3. เพื่อนำาสารสนเทศส่วนหนึ่งไปใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาดูลระบบนำาร่องเส้นทางส้ันท่ีสุดเพื่อการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์   

1. ระบบนำาทาง (Navigation System)    
2. ผู้นำาทาง (Navigator)       
3. สังคมออนไลน์ (Social Network)

1. ช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
โดยเฉพาะผู้ติดต่อหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
2. ช่วยประหยัดทรัพยากรและอำานวยความสะดวก 
ในการติดต่อหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
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อาจารย์ ดร.นฤมล บุญมั่น

ตำาบลสวนหลวง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชุมชน ชาวบ้าน จำานวน 50 คน

จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จนกว่ามันจะเกาะกลุ่มกัน จุลินทรีย์มีอยู่ในธรรมชาติ
ท้ังในน้ำา ในอากาศและในดิน มีทั้งที่เป็นอันตราย

ต่อการทำาให้เกิดโรคกับพืช มนุษย์ สัตว์ และท่ี
เป็นประโยชน์ จุลินทรีย์มักจะถูกมองในแง่ลบ
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ ซึ่ง

ในความเป็นจริงแล้วจุลินทรีย์บางชนิดก็มีความจำาเป็น
ในกระบวนการที่เป็นประโยชน์ เช่น การหมัก (ใช้ผลิต

แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนม) การผลิตยา
ปฏิชีวนะ และเป็นสื่อสำาหรับโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างเช่นพืช นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังต้อง
ใช้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในการผลิตเอนไซม์ที่สำาคัญๆ ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นหากได้มี
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไปได้เข้าใจ ก็จะช่วยให้ผู้รับความรู้มีความ
สามารถในการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนได้และยังเป็น
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ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 พระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 มาตรา 7 กำาหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการเชิงพื้นที่ เพื่อเป็น
การยกคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเชิงบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2552–2555 จึงได้ออกประกาศ
นโยบายการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสนองนโยบายการบริการวิชาการแก่ชุมชนดังกล่าว สาขา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน ซึ่ง
จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน                                                                                                        
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ                                                
3. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รู้จักชุมชนและทำางานร่วมกับชุมชน

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นและการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้ออะแคนทามีบา

ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรใน  
ท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ ทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและการป้องกันตนเองจากการติด
เชื้ออะแคนทามีบา ทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุข
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ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิศากร สังวาระนที 

โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ตำาบลหนองแมว อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557

นักเรียนและอาจารย์ จำานวน 159 คน

เนื่องจากปัจจุบันน้ี คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากในการทำางาน รวมไปถึงการใช้โปรแกรม
ต่างๆ มาช่วยอำานวยความสะดวกในการเรียนการสอน โปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad (GSP) เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีมีความสามารถช่วยให้การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาฟิสิกส์และวิชาคำานวณอ่ืนๆ ให้มองเห็นภาพและสามารถทำาความเข้าใจ

ได้ง่ายย่ิงข้ึน วิชาศิลปะเป็นอีกวิชาหน่ึงท่ีสามารถนำาโปรแกรม GSP 
มาช่วยในการออกแบบได้ เช่น การออกแบบลายศิลปะเส้นด้าย 
โดยใช้คุณสมบัติหลักการต่างๆ ของคณิตศาสตร์ในเรื่อง การหมุน 
การสะท้อน การวาดวงกลม การแสดงกริดและการวาดกราฟ
ต่างๆ เป็นต้น มาพัฒนาเพื่อให้เกิดลายต่างๆ รวมทั้งสามารถ

นำาคุณสมบัติในการวาดกราฟของโปรแกรมมาบูรณาการควบคู่ไป
กับการวาดลายไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำาคัญอย่างหนึ่งของชาติไทย

อีกด้วย โดยที่โปรแกรมจะสามารถออกแบบลายไทยและลายศิลปะอื่นๆ โดยใช้รูปทรงทางเรขาคณิต

สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2557

51



เข้ามาช่วยด้วย รวมไปถึงลายศิลปะเส้นด้ายอ่ืนๆ ได้อย่างสวยงามในเวลาท่ีจำากัด เน่ืองจากการออกแบบ
ลายศิลปะเส้นด้ายและลายไทยโดยการวาดรูปลงจุดด้วยมือนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและใช้
เวลานาน การออกแบบศิลปะเส้นด้ายและออกแบบลายไทยโดยใช้โปรแกรม GSP สามารถออกแบบ
ได้ลวดลายต่างๆ ตามที่ต้องการ สามารถกำาหนดจุดได้ทั้งแบบถี่-แบบห่างตามขนาดเส้นด้ายที่จะใช้ 
สามารถทดสอบสีเส้นด้ายในการสร้างรูปได้ก่อนที่จะลงมือปักเส้นด้ายจริงอีกด้วย โดยสามารถนำา
ลายไทยและลายอื่นๆ ที่ได้จากรูปทรงเรขาคณิตที่ออกแบบได้ไปประยุกต์ขึ้นลายบนเครื่องประดับที่
ใช้เทคนิคศิลปะเส้นด้ายที่ได้ออกแบบไว้ได้อีกด้วย รวมไปทั้งนำาไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 
ดังนั้นจึงได้ตระหนักถึงความสำาคัญดังกล่าว และได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของประเทศ
และส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาตร์ ตลอดจนการนำาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในการออกแบบงาน
ศิลปะต่อไป   

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาคณิตศาตร์                                 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบปะแลกเปล่ียความคิดเห็นทางคณิตศาตร์ ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกการทำางานเป็นกลุ่มและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                                                        
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำาความรู้คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลายเคร่ืองประดับ 
โดยใช้ GSP ได้ 

การนำาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มาช่วยในการออกแบบลายศิลปะเส้นด้าย

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
2. และสามารถนำาความรู้ท่ีได้มาประยุกต์เพื่อใช้ในการออกแบบ
ลายศิลปะเส้นด้าย
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อาจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที 

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ตำาบลซับสมอทอด อำาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

นักเรียนและอาจารย์ จำานวน 120 คน

ฟิสิกส์เป็นสาขาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการสังเกต การรวบรวมข้อมูล การทดลองและการคิดหาเหตุผล เป็นต้น วิชาฟิสิกส์เป็นพื้นฐานที่สำาคัญทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่ง
หากฎเกณฑ์ต่างๆ สำาหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น กลางวัน กลางคืน รุ้งกินน้ำา 
ฟ้าแลบ ฯลฯ ความรู้ในวิชาฟิสิกส์ส่วนหนึ่งได้มาจากการสังเกต  
และการวัดโดยเครื่องมือต่างๆ แล้วนำามาวิเคราะห์แปลความ
หมายจนถึงการสรุปเป็นหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ และ
ความรู้อีกส่วนหนึ่งได้มาจากแบบจำาลองทางความคิด
ซึ่งนำาไปสู่การสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ในธรรมชาติวิชาฟิสิกส์ ว่าเป็นศาสตร์ของธรรมชาติซึ่ง
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในธรรมชาติ
ได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นเราจึงถือว่าฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่ได้จาก
การทดลอง หรือ Experimental Science ความรู้พื้นฐานของ
วิชาฟิสิกส์ ได้แก่ กลศาสตร์  ความ ร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
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นอกจากนี้ความรู้ทางฟิสิกส์ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น ฟิสิกส์กับเคมี ฟิสิกส์กับ
ชีววิทยา ฟิสิกส์กับการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์กับการพยาบาลและการแพทย์ ฟิสิกส์กับ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ปัจจุบันได้มีการผลิตชุดทดลองสำาหรับการเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์พ้ืนฐาน
ออกมามากมาย การมีชุดทดลองที่เหมาะสมและทันสมัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือพื้นฐานจะ
ทำาให้นักศึกษาเรียนเข้าใจมากขึ้น

1. เพื่อซ่อมอุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
2. เพื่อสร้างอุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 

นำาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์พื้นฐานจากการเข้าฐาน
กิจกรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ชุดทดลอง
ฟิสิกส์พื้นฐานได้
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาความรู้จากการฝึกอบรมไป
ซ่อมสร้างและประดิษฐ์ชุดทดลองฟิสิกส์พื้นฐานเองได้
3. อาจารย์และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ได้นำาความรู้
และทักษะไปเผยแพร่ทางวิชาการให้กับโรงเรียน

4. มหาวิทยาลัยได้มีส่วนช่วยเหลือให้การเรียนการสอนวิชา
ฟิสิกส์สนุกมากขึ้น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ 

กองทุนหมู่บ้านชุมชนบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ 45-70 ปี จำานวน 60 คน

ในผู้สูงอายุอาการปวดเม่ือยตามร่างกายเกิดข้ึนเป็นประจำาและหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังน้ันจึงมีการนำาไพล
ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการขยายหลอดเลือด ตัวยาที่สำาคัญ คือ 4-(4-hydroxy-1- 

butenyl) veratrole  ช่วยทำาให้เลือดเดินสะดวก จึงแก้อาการปวดเม่ือยขัดยอกได้ จึงใช้วิธีการสกัดสารจาก
เหง้าไพลมาใช้ทำาเป็นน้ำามันนวดและยาหม่องท่ีมีคุณภาพ 

ไพลเป็นสมุนไพลที่หาได้ง่ายสามารถทำาเองได้ ส่วน
การป้องกันและแก้ไขในผู้สูงอายุ ส่ิงท่ีทำาได้เอง คือ 
การบริหารร่างกาย ซึ่งเป็นท่าที่สามารถทำาได้
โดยทั่วไปและมีผลให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
และสามารถดูแลตนเองได้ 
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การสกัดไพรเพ่ือทำาเป็นยานวดบรรเทาอาการปวดเม่ือย 
และสามารถทำาเองได้ที ่บ้าน การสกัดสารในไพล 
เพื่อทำาน้ำามันนวดไพล และ ยาหม่องไพล บรรจุขวด   

1. ความรู้ด้านสมุนไพรสำาหรับผู้สูงอายุ                                                                                                       
2. ท่าการออกกำาลังกายสำาหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
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อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำาพันธ์

เครือข่ายการศึกษาที่ 5 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

วันที่ 15 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2557

ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา จำานวน 200 คน

พระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 กำาหนดให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการเชิงพื้นที่ เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเชิงบูรณาการ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2552 – 2555 จึงได้ออก
ประกาศนโยบายการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสนองนโยบายการบริการวิชาการแก่ชุมชนดังกล่าว 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาการเรียนการจัดโครงการค่าย: 
ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมและสร้างความตระหนัก
ถึงความเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับกิจกรรมในชีวิต 
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1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และยกระดับ
การศึกษาของนักเรียนในชุมชนและท้องถิ่น                           
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ เพื่อ
สร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ สำาหรับยุวชน                                                                                                                   
3. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัยและบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ           
4. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รู้จักชุมชนและทำางานร่วมกับชุมชน 

ทุกกิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่เครือข่ายการศึกษาที่ 5 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 (โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา) ครูสามารถที่จะนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่
นักเรียนในโรงเรียนของตน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ
สำาหรับยุวชนและครูที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก  ได้เห็นกระบวนการจัดกิจกรรม 
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนและสามารถนำาไปพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับโรงเรียนของตน

สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำาหรับการสร้างบุคลากรท่ีจะเป็นกำาลังสำาคัญ
ต่อชุมชนและประเทศชาติ
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รองศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและตำาบลบางนางล่ี จังหวัดสมุทรสงคราม(โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา)

วันที่ 6 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ครู ผู้นำาชุมชน นักเรียน ชาวบ้าน จำานวน 40 คน

แนวทางการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการนำาพลังงาน

จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสิ่งที่นักวิจัย
แ ล ะนั กป ร ะดิ ษ ฐ์ ใ ห้ ค ว ามสน ใ จ เ ป็ นอย่ า ง ม าก 
มหาวิทยาลัยได้ลงทุนเพ่ือการบำาบัดน้ำาเสียจากอาคาร
เรียนและอาคารสำานักงานอื่นเป็นเงินมากกว่า 35 ล้านบาท โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถใช้
ประโยชน์จากกระบวนการบำาบัดน้ำาเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นทีมงานบริการวิชาการด้าน    
สิ่งแวดล้อมจึงมีแนวคิดท่ีจะทำาการรีไซเคิลน้ำาท้ิงท่ีผ่านการบำาบัดจากระบบบำาบัดน้ำาเสียนำากลับมาใช้
ประโยชน์ในอาคารสำานักงานในส่วนของน้ำาล้างในห้องส้วมโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วม แล้ว
ทำาการอบรมถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นแก่ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
เพื่อเกิดแนวทางการต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชนต่อไป
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1. เพื่อถ่ายทอดวิธีสร้างระบบผลิตน้ำาดีจากน้ำาท้ิงท่ีผ่านระบบบำาบัดน้ำาเสียท่ีให้เหมาะต่อการนำามาใช้
ประโยชน์ในอาคาร 
2. เพื่อปลุกสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป

การผรีไซเคิลน้ำาเสียเพื่อใช้ประโยชน์ในอาคาร

1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการผลิตน้ำาดีจากน้ำาเสีย
2. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการการสอนในห้องเรียน
3. ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเกิดความตระหนักด้านน้ำา
4. มหาวิทยาลัยได้สามารถตอบโจทย์งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้
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อาจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

นักเรียน นักศึกษา จำานวน 100 คน

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสำาคัญกับการพัฒนากำาลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะ
ท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความ
สำาคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมท้ังการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชา 
โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบการเน้นให้เด็กได้ทำาการ
ทดลอง พบว่านักเรียนผู้เข้าอบรมมีความสนใจและกระตือรือร้นใน
การทำาการทดลอง มีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น
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การสังเกต ตั้งคำาถาม อธิบาย วิเคราะห์และสรุปผลอย่างเป็นระบบ   
และยังพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
สิ่งใกล้ตัว และยังมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่มีการสร้างช้ินงาน
เป็นพิเศษ โดยในส่วนของการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนั้น พบว่านักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการสูงขึ้น   

มีความเข้าใจลึกซึ้งในเนื้อหารายวิชา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความรู้
ท่ีเรียนเข้ากับชีวิตประจำาวัน เกิดทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นและเกิดจิตสาธารณะ   

 โครงการบริการวิชาการ “ก้าวแรกสู่การเป็นนักพฤกษศาสตร์” 
เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับกิจกรรม
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลอง ค้นพบ เรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่ได้อยู่แค่เพียงในตำารา 
หรือสิ ่งที ่ต้องท่องจำา แต่ทำาให้ผู ้เรียนสัมผัสได้ถึงประสบการณ์

ของการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างสรรค์ชิ ้นงานของตนเอง เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และอยากที่จะเรียนรู้ นับเป็นการแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ได้อีกหนึ่งทาง และในปัจจุบัน
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำาลายอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มนุษย์หันมาตระหนัก
และให้ความสำาคัญกับธรรมชาติมากขึ้น จึงนับได้ว่าการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในเรื่องของ
อนุกรมวิธานของพืชเพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกและเห็นความสำาคัญของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ เป็นแนวทางที่ดี  
ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

1. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล                                                                                                             
2. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัยและบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ                     
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
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สอนด้านการจัดจำาแนกเห็ดและการนำาไปใช้ประโยชน์                                                                                 

เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
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อาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์  

องค์การบริหารส่วนตำาบลบางนางลี่ อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ชุมชน ชาวบ้าน จำานวน 50 คน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจำาวันของผู้คนในทุกระดับ นับว่า
เป็นเทคโนโลยีที่นำาพามนุษย์ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัยมากขึ้น  ปัจจุบันนี้ยังไม่มี

อุปกรณ์ชนิดใดที่มีความสามารถสูงกว่าคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านการประมวล
ผลข้อมูลที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำาสูง จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ใน
งานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน อย่างไรก็ตามในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ได้
ประโยชน์สูงสุดนั้นผู้ใช้จำาเป็นต้องอาศัยทักษะหลายประการ อาทิ ทักษะการใช้แป้นพิมพ์  การใช้เม้าส์
การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิดใช้งานโปรแกรม การจัดการข้อมูล การค้นหาข้อมูลและ
การใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมาจากการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานอย่างถูก
วิถีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน นอกจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องมีความรู้ด้านทักษะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้จำาเป็นจะต้องมีทักษะในการซ่อมบำารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วย เพราะเมื่อมีการใช้งานไปนานๆ หรือผิดวิธีก็ย่อมจะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมา
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จนไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น ปัญหาด้าน
อุปกรณ์ ปัญหาด้านโปรแกรมและปัญหาด้านการเชื่อม
ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามาก
ขึ้น ผู้ใช้จำาเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในด้านการซ่อมบำารุง
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองไว้บ้าง เพราะจะ
ทำาให้การใช้งานเป็นไปด้วยความราบร่ืนสะดวกสบาย

และมีความต่อเนื่องในการใช้งาน อีกทั้งยังประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์ให้บริการ 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของรายงานสรุปเก่ียวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของสำานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าประชาชนนอกวัย
เรียนในชุมชนต่างๆ ของเขตดุสิตและเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังขาดความรู้และทักษะ
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งทักษะในการซ่อมบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อาทิ ชุมชนพระยา
ประสิทธิ์ อยากได้คอมพิวเตอร์และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน
คนในชุมชน นอกจากนี้อยากให้สอนวิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นด้วย หากประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้และทักษะด้านไอทีแล้ว จะส่งผลให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและขาดการเรียนรู้ในองค์
ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต ส่งผลให้กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท่ี        
เข้มแข็งประสบกับปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำาให้คณะผู้ดำาเนินโครงการมีความสนใจท่ีจะจัดให้
มีโครงการบริการวิชาการในการฝึกอบรมตามสมรรถนะเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น
สำาหรับประชาชนนอกวัยเรียน  โดยเน้นประชาชน
ของชุมชนในเขตดุสิตและเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เป็นชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการนำาความรู้หรือทักษะ
การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปสู่ชุมชน ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการเข้า
ถึงข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการดำารงชีวิตและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน 
อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างความเลื่อมล้ำาทางด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านข้อมูลข่าวสารซ่ึงส่ง
ผลให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี  มีความม่ันคงและมีความเข้มแข็งของชุมชน
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1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนนอก
วัยเรียน                  
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกวัยเรียนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการใช้งานและการซ่อมบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์                                                                             

1. ทำาให้ประชาชนนอกวัยเรียนในเขตดุสิตและเขตพระนครท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ความ
สามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำารุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี                                                                        
2. ทำาให้ประชาชนนอกวัยเรียนในเขตดุสิตและเขตพระนครท่ีได้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                              
3. เป็นวิธีการในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านไอทีให้กับประชาชนในชุมชนและทำาให้ประชาชนใน
ชุมชนมีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแข่งขันกับโลกภายนอกได้
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อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี  

ตำาบลบางนางลี่ อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ชาวบ้านและผู้นำาชุมชน จำานวน 70 คน

ขยะเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสำาคัญปัญหาหนึ่ง 
การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรประกอบ

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่งผลให้อัตราการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ทำาให้มีจำานวน
ปริมาณขยะมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการและกำาจัด
ขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การขาดแคลนที่ดินสำาหรับใช้เป็นสถานที่กำาจัดขยะ ข้อจำากัดด้าน
งบประมาณและความร่วมมือของประชาชนยังมีน้อย ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้สิ่งของอุปโภคบริโภค   
ที่ฟุ่มเฟือย การคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำาเนิด รวมทั้งการนำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จากสาเหตุดังกล่าว
จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การเผาขยะกลางแจ้ง การทิ้งขยะไม่เป็นที่และการจัดเก็บขยะ 
ไม่หมดส่งผลทำาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเสีย น้ำาเสีย ขยะที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งเพาะ
พันธุ์ของหนูและแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำาโรคติดต่อ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตำาบลบางนางลี่ อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนหนึ่งที่กำาลังประสบปัญหาด้านการ
จัดการขยะ เนื่องจากตำาบลบางนางลี่ไม่มีสถานที่บำาบัดหรือกำาจัดขยะเป็นของตนเอง อีกทั้งยังขาดการ
บริหารจัดการมูลฝอยที่ดี เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะในชุมชน จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้น
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จำานวนมากและจำาเป็นต้องดำาเนินการนำาขยะไปบำาบัดและกำาจัดที่อื ่น ดังนั้นจึงได้จัดทำาโครงการ
ขยะมีค่า โดยการอบรมให้ความรู ้ว ิธีการในการคัดแยกขยะ เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ตำาบลบางนางลี่มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน 
โดยสามารถควบคุมปริมาณขยะและส่งเสริมการนำาขยะกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น reuse  

recycle  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำานึกและสร้างแรงจูงใจของประชาชนในชุมชน
ในการคัดแยกขยะ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็นการสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งของ
ชุมชนตำาบลบางนางลี่ อันจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน การควบคุมปริมาณขยะ การนำาขยะกลับไปใช้ใหม่                                  
2. สร้างแรงจูงใจและจิตสำานึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำาคัญของการคัดแยกขยะ                                             
3. เพื่อลดปัญหาด้านการจัดการขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน 

การคัดแยกขยะ/การจัดการขยะในชุมชน                                                                        

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธีการควบคุมปริมาณในชุมชน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการคัดแยกขยะ
สามารถแก้ไขปัญหาขยะและทำาให้ชุมชนน่าอยู่
4. ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงประโยชน์ของการ   
คัดแยกขยะและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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อาจารย์ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา

สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ตำาบลพุทธมลฑล อำาเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

บุคลากรสำานักช่างสิบหมู่ จำานวน 30 คน

เก่ียวกับขนมธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยท่ีปรากฏให้เราเห็นอย่างเป็น
รูปธรรมในปัจจุบัน สืบเน่ืองมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีได้สืบสานและตกทอด

มาสู่รุ่นลูกหลานผ่านเคร่ืองใช้ไม้สอยผ่านอุปกรณ์เพ่ือการดำารงชีพผ่านประเพณีต่างๆ ส่ือต่างๆ ท่ีมีในอดีต
และสืบทอดต่อๆ กันมาให้ลูกหลานได้รับภูมิปัญญา
เหล่านั้น ในบรรดาภูมิปัญญาการสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ช่างสิบหมู่อันประกอบ
ด้วย ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างหล่อ 
ช่างบุ ช่างกลึง ช่างหุ่น ช่างรักและช่างปูน งานช่าง
เหล่านี้มีปรากฏอยู่หลากหลายและมีหลายหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องและหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีการดำาเนินการ
สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ ได้แก่ สำานักช่าง
สิบหมู่ กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำาบลศาลายาอำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
หากได้รับส่งเสริมการจัดเก็บการพัฒนาเผยแพร่ภูมิปัญญางานช่างเหล่าน้ีไว้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ด้วยเทคโนโลยี web และฐานข้อมูล จักเป็นประโยชน์
ต่อการสืบสานภูมิปัญญาไทย ทั้งส่วนสังคมไทยและ
การเผยแพร่สู่สังคมโลกได้อย่างมีเสถียรภาพมั่นคงและ
สามารถสืบค้นสารสนเทศให้ได้ความรู้ได้อย่างทันสมัย
บนอุปกรณ์ส่ือสารบนโลกสังคมออนไลน์และเทคโนโลยี
ไร้สาย ทั้งประกอบกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มีหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษา

ท่ีทำาโครงการจำาเป็นต้องทำาโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสนใจในการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงการมีความสอดคล้องร่วมกันในการจักพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นรูปธรรมเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม
ไทยดังกล่าว จึงได้เกิดโครงการพัฒนาและให้ความรู้การพัฒนา website เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ช่างสิบหมู่ สำานักช่างสิบหมู กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาสร้าง Website 
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่ สำานักช่างสิบหมู่ โดยนักศึกษา และให้ความรู้การพัฒนา 
Website จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวต่อไป

1. พัฒนาศักยภาพและบูรณาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลสู่        
ศิลปวัฒนธรรม(ช่างสิบหมู่)                                                                                                                                          
2. สร้างและพัฒนา website เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ช่างสิบหมู่สำานักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  
จังหวัดนครปฐม            
3. เพื่อให้สำานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐมและบุคลากรมีความรู้และมี website เพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านช่างสิบหมู่ไว้ใช้ต่อไป 
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การสร้าง website เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานช่างสิบหมู่                                                   

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ให้บริการวิชาการสู่หน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม
2. สำานักช่างสิบหมู่มี website ของหน่วยงานให้บริการสารสนเทศด้านช่างสิบหมู่สู่สังคมออนไลน์
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อาจารย์นภดล แช่มช้อย

จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จำานวน 60 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงความ
สำาคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีโครงการ

บริการวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
ที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชา
ชีววิทยา ให้นักศึกษาของสาขาวิชาชีววิทยาได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนแบบพี่สอนน้อง การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศถือเป็นกลไกในการ
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อรักษาระบบและกลไกที่ทำาให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

สัมพันธ์กันในระบบนิเวศที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ รวมถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

สมุทรสงคราม เช่น การทำานาเกลือ การทำาประมงพื้นบ้าน 
ท้ังนี้เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ใน

ระบบแล้วก็จะเกิดความตระหนักในการดูแลรักษาไม่ให้ระบบ
ขาดความสมดุล การอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
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จากวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและเกิดความ
เข้าใจจนนำาไปสู่การมีจิตสำานึก ซึ่งจะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีท่ีเป็น
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำาเนินการแล้ว ก็ยังต้องใช้ความรู้ 
ความเข้าใจในระบบและสิ่งท่ีจำาเป็นในการถ่ายทอดคือจิตสำานึก
ของการให้อย่างแท้จริง (awareness) ทั้งนี้เพื่อให้การปลูก

ฝังจิตสำานึกในการดูแลสภาพนิเวศ เข้าใจและสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดความรักและหวงแหนใน

สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบข้างของตนเอง และในที่สุดก็เกิดความรักต่อสิ่งอื่นๆ เรื่อยไปเสมือนดังห่วงโซ่ท่ีไม่
สามารถแยกจากกันได้ และสิ่งที่สำาคัญที่สุดนั่นก็คือ เกิดความรักทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
สมุทรสงคราม                    
2. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัยและบูรณาการการเรียนการ
สอนเข้ากับการบริการวิชาการและวิชาชีพ                     
3. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจและตระหนักต่อทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ รวมทั้งจิตสาธารณะผ่านการถ่ายทอดความรู้และการ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น
3. บุคลากรทางการศึกษาได้ความรู้และนำาแนวทางไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
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อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำา

โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง อำาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ชุมชน ครู นักเรียน จำานวน 120 คน

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกล่าวถึงการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักผู้เรียน    
มีความสำาคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  การส่งเสริม

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้โดยผ่าน
การปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสามารถของ
ตนเอง  และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้จะนำาสู่ทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้

 จากการประเมินของสำานักรับรองและ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาท่ีประเมินโรงเรียน
จำานวน 6,077 แห่งในประเทศไทยพบว่านักเรียน
ในโรงเรียนจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์           
ค่อนข้างอ่อน นอกจากนี้ในงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการ
เรียนการสอนทางคณิตศาสตร์พบว่า นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
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ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันได้ และนักเรียนส่วนใหญ่ยังมองเพียงว่าคณิตศาสตร์เป็นเพียง
วิชาให้คิดคำานวณเกี่ยวกับตัวเลขเท่านั้น ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุจากหลายประการ ซึ่งแนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้คือการจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการคิด การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล 
ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนเท่านั้น การจัดค่าย
กิจกรรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
การกระตุ้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการชี้ให้เห็นถึง
ความสำาคัญของคณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมและทัศนคติ
ท่ีดีเกี่ยวกับการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการ
ค่ายส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาของนักเรียนในชุมชนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
3. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รู้จักชุมชนและทำางานร่วมกับชุมชน
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การเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมค่ายเพ่ือกระตุ้นและสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของนักเรียน

1. นักเรียนในชุมชนได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
3. คณาจารย์และนักศึกษาได้รู้จักชุมชน  ทำางานร่วมกันชุมชนและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน
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อาจารย์กัญญารัตน บุษบรรณ 

โรงเรียนบ้านโพนสา อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา จำานวน 235 คน

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้โดยผ่าน
การปฏิบัติตามกำาลังหรือศักยภาพของแต่ละคนจะช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจความสามารถของตนเอง การจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้จะนำาสู่ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ สำานัก
รับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษาท่ีประเมินโรงเรียนจำานวน 
6,077 แห่ง พบว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการใฝ่เรียน (สมบัติ 
การจนารักพงค์. 2549) นอกจากนี้จากงานวิจัยปัญหาการเรียนการสอน
ทางคณิตศาสตร์พบปัญหาต่างๆ ได้แก่ นักเรียนไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำากว่ามาตรฐาน ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุจากหลายประการ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้จึงไม่ได้อยู่ที่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้นำาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ 
ท่ีต้องเผชิญผ่านการปฏิบัติจะช่วยสร้างประสบการณ์ท่ีหลากหลายทำาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจจาก
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การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งจำาเป็น ค่ายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งท่ีจัดขึ้นใน  
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 
ความสนใจต่อการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดโครงการค่าย
คณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมและพัฒนานักเรียน
สู่ประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาของนักเรียนในชุมชนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์                               
2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
3. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รู้จักชุมชน 
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การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์แบบบูรณาการสู่อาเซียน

1. นักเรียนในชุมชนได้พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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อาจารย์ดุลยวิทย์  ปรางชุมพล    

โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

นักเรียนและบุคคลทั่วไป จำานวน 30 คน

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆ องค์กร โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาจะเห็น
ได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์กันตั้งแต่ยังเยาว์วัย สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเมืองใหญ่มักมีความพร้อมท้ังทางด้านเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และบุคลากร ซึ่งแตกต่างจากสถานศึกษาที่อยู่ในชนบทห่างไกลที่ยังขาดแคลนสิ่งดังกล่าว
อย่างมาก คณะผู้จัดทำาโครงการได้ตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเท่าเทียม  
ในโอกาสทางการศึกษากับโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชนบทห่างไกลอีกด้วย ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ร่วมกับโรงเรียนร่มเกล้า
กาญจนบุรี อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำาโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนา
ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อนำาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ไปบริจาคและนำาทีมงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกไปให้ความรู้กับทางน้องๆ เด็กนักเรียน เพื่อเป็นการ
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บริการพัฒนาความรู้ให้แก่สังคมชุนชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สู่โรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีชนบท 
โดยองค์ความรู้ต้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำาความรู้ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดให้กับโรงเรียนและชุมชนใน
พื้นที่ชนบท
3. เพื่อลดระดับความเหลื่อมล้ำาและลดช่องว่างทางความรู้ของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ชนบท  
4. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ชนบท และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความรู้เกี่ยวกับการทำางานของคอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ชนิดต่างๆ อย่างถูกต้อง 

1. องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นท่ีถูกต้องและเป็นระบบ รวมท้ังสามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้
2. ผู้เข้าร่วมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประสบการณ์และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถ
ถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้ในระดับหนึ่ง
3. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจบทบาทของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติและสังคม

สรุปโครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปีงบประมาณ 2557

81



อาจารย์รัตนทิพย์ รัตนชัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

พระ นักศึกษา ประชาชน ศิษย์เก่า จำานวน 30 คน

จากการท่ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และผลิตบัณฑิตให้ออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ส่วนหนึ่ง

เป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามในการสร้างลักษณะให้เป็นผู้เสียสละและมีจิตอาสาให้กับ
ชุมชนและศาสนาโดยมีความสามารถในวิชาการ

 ปัจจุบันวัดราชาธิวาสวิหาร ได้มีเว็บไซต์ท่ีขาดการ
ดูแลตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และทางโครงการจิตอาสาพี่ช่วย
น้อง  เป็นโครงการการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
ให้กับเยาวชนในชุมชนท่ีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา     
วัดราชาธิวาสวิหาร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 
มาก่อนและได้มีการพัฒนาต่อยอดด้วยการพัฒนา
เว็บไซต์ให้กับวัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็น
ที่ต้องการทั่วไปสำาหรับการสร้างเว็บไซต์ และบุคคลที่
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สนใจศึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มในการใช้งานเว็บไซต์     

 ดังนั้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงจัดโครงการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับวัดราชาธิวาสวิหาร และอบรม
เพื่อให้เป็นประโยชน์ตลอดจนปฏิบัติตนช่วยเหลืองานทางพระพุทธศาสนาได้ในอนาคตสำาหรับพระ
และบุคคลที่สนใจ  และเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์
เป็นผู้สอนและมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอน  โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมการสอนและเป็นผู้ให้คำาแนะนำา
กรณีที่นักศึกษาไปสร้างผลงานเว็บไซต์ให้แก่วัดราชาธิวาสวิหารหรือวัดอื่นๆ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์     
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการนำาความรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคตได้     
3. เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้เกิดกับนักศึกษาในการท่ีจะช่วยเหลือสังคมโดย
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
4. เพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักศึกษารู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและ
บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบแผนผังเว็บไซต์  การออกแบบโฮมเพจและเว็บเพจ  

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีทักษะที่เหมาะสม
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต
4. เพื่อเสริมสร้างจิตอาสาให้เกิดกับนักศึกษาในการท่ีจะช่วยเหลือสังคมโดยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพื่อปลูกจิตสำานึกให้นักศึกษารู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยณัฎฐ์  กุหลาบเพ็ชรทอง

ชุมชนวัดราชา ชุมชนสวนอ้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและชุมชนบางนางล่ี จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557

ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ จำานวน 50 คน

เนื่องด้วยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างแพร่หลาย มีความสำาคัญ
อย่างมากในการดำาเนินงานติดต่อสื่อสารและการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในโลกปัจจุบัน 

แต่ว่ายังขาดผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการซ่อมบำารุงและประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำาให้
เมื่อเกิดปัญหาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันที ทำาให้ต้องเสียเงินค่าบริการ เสียเวลาส่ง
คอมพิวเตอร์เข้าศูนย์ซ่อมหรือต้องรอผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดอาจจะเป็นปัญหาท่ีไม่จำาเป็นต้องส่งศูนย์ซ่อมถ้า
ผู้ที่ใช้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ ดังนั้นทางสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์จึงมีแนวความคิดที่จะให้บริการความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป บุคลากรและนักศึกษาให้มีความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา ซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และได้นำาองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง 
โดยทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้จัดบริการคลินิกซ่อมบำารุงและอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ให้แก่บุคคลทั่วไป บุคลากรและนักศึกษาโดยไม่คิดค่าบริการด้วย  
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1. เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปและนักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ
ในการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบ้ืองต้น        
2. เพ่ือให้บุคคลท่ัวไปและนักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถ
ในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น
3. เพื่อให้บุคคลท่ัวไปและนักศึกษาได้มีแหล่งซ่อมบำารุงและ
ปรึกษาปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
เบื้องต้น 

1. องค์ความรู้ด้านการซ่อมคอมพิวงเตอร์พื้นฐาน
2. องค์ความรู้ทางด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1. ได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำาไปใช้เพื่อเพิ่มความรู้ในการเรียนในช้ันเรียนกับหลักสูตรการซ่อมบำารุง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น
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อาจารย์ ดร.อรวรรณ ริ้วทอง

องค์การบริหารส่วนตำาบลบางนางลี่ อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557

ชุมชน ชาวบ้าน และผู้นำาชุมชน จำานวน 80 คน

จากสถานการณ์การใช้พลังงานของประเทศในปี พ.ศ.2555 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2555 เป็นจำานวน 26,121.10 เมกะวัตต์ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นถึงความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นในระยะ
เวลาอันสั้น รัฐบาลจึงได้มีนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน รวมท้ังให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานดำาเนินการจัดการ เช่น มาตรการส่งเสริม
การใช้พลังงาน การเสนอแนะวิธีการประหยัดพลังงาน การจัด
อบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และได้ยก
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  เป็น
เครื่องมือสำาคัญในการให้การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาครัฐและเอกชน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงได้จัดทำาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในชุมชนขึ้น โดยการจัดอบรมวิธีการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าให้กับผู้ที่สนใจในอำาเภอบางนางลี่ โดยให้ความรู้ในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำาวิธีการใช้
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พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการจัดประกวดใบแจ้งค่าใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลงในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับการอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน
และสร้างจิตสำานึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นการสร้างความรว่มมือร่วมใจในการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงจะมีการส่งเสริมให้เกิด
ชุมชนออนไลน์ เพื่อให้ชุมชนมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำาปรึกษาด้านการอนุรักษ์
พลังงาน

1. ให้ความรู้เก่ียวกับการเลือกซ้ือเครื่องใช้ไฟฟ้าและแนะนำา
วิธีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด
2. สร้างแรงจูงใจในการร่วมอนุรักษ์พลังงานในชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน
3. ร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดเพ่ือลดภาวะโลกร้อน
4. สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การประหยัดพลังงาน

เพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักวิธีการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้
พลังงานอย่างประหยัด และมีส่วนร่วมในรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้พลังงานผ่านชุมชนออนไลน์
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อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำานวน 100 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และได้มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

สีเขียว ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้กำาหนด Agenda ประจำาปี พ.ศ.2557 ไว้
ในด้านการก้าวสู่การเป็นอาคารเขียว (Green Building) 
โดยการจัดทำาสำานักงานสีเขียว (Green Office) นับ
เป็นกุญแจสำาคัญ ซึ่งหลักสำาคัญของสำานักงานสีเขียวคือ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสำานักงาน เพื่อลดการใช้
พลังงานและริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
ลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ การใช้ซ้ำา การนำากลับมาใช้ใหม่ รูปแบบการจัดทำาสำานักงานสีเขียว
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสามารถทำาได้โดยส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร  พลังงานและส่ิงแวดล้อม
ในสำานักงาน รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภาครัฐ
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(Green Procurement)  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร  พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการจัดการส่ิงแวดล้อม

ที่ดี และเพื่อยกระดับมาตรฐานสำานักงานให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบ
การจั ดทำ าแหล่ ง เ รี ยนรู้ ด้ านสำ านั ก งานสี เ ขี ยว 
ขยายการดำ า เนินงานสู่ คณะและหน่ วยงานใน

และนอกมหาวิทยาลัย อันจะทำาให้ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่าย ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และสร้างรูปแบบองค์กรที่มีความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

เพื่อจัดทำาแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสำานักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้ในด้านต้นไม้ลดมลพิษในอาคารและแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำานักงาน 
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1. แหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการด้านสำานักงานสีเขียว  ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการจัดทำาสำานักงาน
สีเขียวให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรน้ำา
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
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